ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«#proxenio»
1. Αντικείμενο Διαγωνισμού
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της συμβολής της Λεωφόρου Κηφισίας
αρ. 168 με την οδό Σοφοκλέους, με Α.Φ.Μ. 998102480 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ στο εξής
«Διοργανωτής» διοργανώνει τον digital διαγωνισμό με τίτλο «#proxenio», στο εξής
«Διαγωνισμός», ο οποίος υλοποιείται μέσω του microsite www.proxenio.gr και θα λάβει χώρα
από την 1/11/2018 έως και την 30/12/2018.
Στο παρόν ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και ανάδειξης των νικητών στο
Διαγωνισμό, στο εξής «Όροι».
2. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που διέπεται από τους Όρους έχει κάθε φυσικό
πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, έχει πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και δεν ανήκει
στα εξαιρούμενα πρόσωπα της αμέσως επόμενης παραγράφου του παρόντος.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, οι
σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, ή εξ
αγχιστείας, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη
01/11/2018 και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη, 2/1/2019, ώρα 23:59.
4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Όσοι εκ των προσώπων, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής του όρου 2 των
παρόντων, επισκεφθούν το microsite www.proxenio.gr, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του
Διαγωνισμού, καλούνται να απαντήσουν ανώνυμα σε μια σειρά από ερωτήσεις που θα
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γίνονται μέσω μαγνητοσκοπημένου video, προκειμένου, στο τέλος των ερωτήσεων να
εμφανιστεί το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου του Διοργανωτή που
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.
Περαιτέρω, όσοι εκ των χρηστών επιθυμούν, μπορούν, με την ολοκλήρωση του ως άνω
σταδίου, να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email και αριθμό κινητού τηλεφώνου) στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα του Διοργανωτή και να
υποβάλουν αυτή προς τον τελευταίο, προκειμένου να συμμετάσχουν σε σχετικές κληρώσεις
και να κερδίσουν πλούσια δώρα. Έκαστος χρήστης, με την υποβολή της σχετικής ηλεκτρονικής
φόρμας, θα λαμβάνει από το Διοργανωτή σχετικό επιβεβαιωτικό email περί της συμμετοχής
του στο Διαγωνισμό.
Έκαστο φυσικό πρόσωπο συμμετέχει στο Διαγωνισμό με μια μόνο συμμετοχή,
ανεξαρτήτως των συμμετοχών τις οποίες τυχόν έχει υποβάλλει. Τυχόν επόμενες της πρώτης
συμμετοχές του ιδίου φυσικού προσώπου δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού & Ενημέρωσης αυτών, Δώρα του Διαγωνισμού.
Α.

Όλοι οι χρήστες που δήλωσαν συμμετοχή στο Διαγωνισμό εντός ορισμένης επετειακής

εβδομάδας (από την Πέμπτη και ώρα 00:01 ορισμένης εβδομάδας έως και την Τετάρτη και
ώρα 23:59 της αμέσως επόμενης), από αυτές για τις οποίες ίσχυσε ο Διαγωνισμός, θα
συμμετέχουν αυτόματα στη σχετική κλήρωση που θα διενεργείται την Πέμπτη που ακολουθεί
τη λήξη της ως άνω επετειακής εβδομάδας (πχ. όσοι χρήστες δηλώσουν συμμετοχή στο
Διαγωνισμό κατά την εβδομάδα 1/11/2018 – 7/11/2018 θα συμμετάσχουν αυτόματα στην
κλήρωση της 8ης Νοεμβρίου 2018).
Β.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα διενεργηθούν συνολικά εννέα (9) κληρώσεις

εκ των οποίων η πρώτη την Πέμπτη 8.11.2018 και ώρα 12:00 και η τελευταία την Πέμπτη
3.1.2019 και ώρα 12:00.
Γ.

Από έκαστη εκ των οκτώ (8) πρώτων κληρώσεων θα αναδειχθούν συνολικά τρεις (3)

νικητές, με τη διαδικασία της στιγμιαίας επιλογής συμμετεχόντων με τη χρήση ηλεκτρονικών
αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη
παρέμβαση κατά τη διαδικασία κληρώσεως, οι οποίοι θα κερδίζουν, αναλόγως της σειράς
ανάδειξής τους και της εκάστοτε διενεργούμενης κλήρωσης, τα εξής δώρα:
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Δώρο 1ου νικητή

Δώρο 2ου νικητή

Δώρο 3ου νικητή

Κλήρωση 1η: 8.11.2018

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
SHELL

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
AVIN

POWERBANK

Κλήρωση 2η: 15.11.2018

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
SHELL

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
AVIN

POWERBANK

Κλήρωση 3η: 22.11.2018

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
SHELL

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
AVIN

POWERBANK

Κλήρωση 4η: 29.11.2018

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
SHELL

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
AVIN

TRAVEL PACK

Κλήρωση 5η: 6.12.2018

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
SHELL

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
AVIN

BLUETOOTH HXEIO JBL

Κλήρωση 6η: 13.12.2018

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
SHELL

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
AVIN

BLUETOOTH HXEIO JBL

Κλήρωση 7η: 20.12.2018

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
SHELL

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
AVIN

BLUETOOTH HXEIO JBL

Κλήρωση 8η: 27.12.2018

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
SHELL

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €20 για καύσιμα
AVIN

SMART LAMP (compatible
with Alexa software)

Ημερομηνία κληρώσεως

Επίσης, από έκαστη των ως άνω κληρώσεων θα αναδειχθούν και τρεις (3) επιλαχόντες για την
περίπτωση κατά την οποία οι αρχικοί νικητές για οποιοδήποτε λόγο δεν παραλάβουν το δώρο
τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 κατωτέρω.
Δ.

Την Πέμπτη 03/01/2019 θα διενεργηθεί η τελική ένατη (9 η) κλήρωση, στην οποία θα

συμμετέχουν, εκτός των φυσικών προσώπων που δήλωσαν συμμετοχή εντός της εβδομάδας
27/12/2018 – 2/1/2019, και όλα τα λοιπά φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στις
προηγούμενες οκτώ (8) κληρώσεις. Από την ως άνω κλήρωση θα επιλεγούν συνολικά πέντε (5)
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μεγάλοι νικητές του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα κερδίσουν, αναλόγως της σειράς ανάδειξής
τους, τα εξής δώρα:
1ος νικητής: ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €200 για καύσιμα SHELL.
2ος νικητής: ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ €200 για καύσιμα AVIN.
3ος νικητής: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD LG 24’’.
4ος νικητής: ΜΕDΙΑ PLAYER.
5ος νικητής: POLAROID CUBE (ACTION CAMERA).
Από την ίδια ως άνω κλήρωση θα επιλεγούν και πέντε (5) επιλαχόντες για την περίπτωση κατά
την οποία οι μεγάλοι νικητές για οποιοδήποτε λόγο δεν παραλάβουν το δώρο τους, σύμφωνα
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο αμέσως επόμενο άρθρο.
Ε.

Το ονοματεπώνυμο των νικητών και των επιλαχόντων των προαναφερομένων

κληρώσεων θα αναρτηθεί αμέσως μετά το πέρας έκαστης κλήρωσης στην επίσημη σελίδα του
Διοργανωτή στο Facebook ή/και στο microsite, ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του Διοργανωτή
στο διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, την ίδια ως άνω ημερομηνία οι νικητές θα ενημερωθούν από τον
Διοργανωτή, μέσω τηλεφώνου ή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),
αφενός περί της ανάδειξής τους ως νικητών του Διαγωνισμού, αφετέρου για τη διαδικασία και
το καταληκτικό χρονικό σημείο παραλαβής του δώρου τους.
Εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του ονόματός τους
ή/και ενημέρωσης τους για την ανάδειξή τους ως νικητών, οι νικητές έχουν την υποχρέωση
τηλεφωνικής ή έγγραφης επικοινωνίας με το Διοργανωτή, ώστε να κατοχυρώσουν το δώρο
τους και να οριστεί ημέρα και ώρα συνάντησης στα γραφεία της Εταιρίας, για την παραλαβή
του. Σε ενδεχόμενο κατά το οποίο ορισμένος εκ των νικητών δεν επικοινωνήσει με το
Διοργανωτή εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
προκειμένου να κατοχυρώσει το δώρο του, αποκλείεται αυτόματα από τη λήψη του δώρου,
οπότε και καλείται εφεξής ο αμέσως επόμενος επιλαχόντας της εν λόγω κληρώσεως, του δε
Διοργανωτή απαλλασσόμενου από οποιαδήποτε υποχρέωσή του έναντι του νικητή που
αποκλείστηκε.
6. Παραλαβή Δώρων Διαγωνισμού
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Οι νικητές θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία του Διοργανωτή
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 - 18:00) και το αργότερο
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάδειξής τους ως νικητών.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει στην
κατοχύρωση και παραλαβή του ή διαπιστωθεί ότι ανήκει στα εξαιρούμενα από το διαγωνισμό
πρόσωπα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 2 ανωτέρω, ο Διοργανωτής
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο
μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα της αντίστοιχης κληρώσεως, ο οποίος θα πρέπει να
αντίστοιχα κατοχυρώσει το δώρο του εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή
του από τον Διοργανωτή περί της επιλογής του.
7. Προσωπικά δεδομένα – Ρητή δήλωση συγκατάθεσης
Α.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του κάθε συμμετέχοντα

δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 (GDPR) χρήσης των
προσωπικών του δεδομένων, για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού,
καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας με αυτόν σχετικά με το Διαγωνισμό.
Ο Διοργανωτής συλλέγει με τη συγκατάθεσή σας για τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό
το ονοματεπώνυμο σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό και το email σας με σκοπό τη διεξαγωγή
και δημοσιότητα του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σε
σχέση με τον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που κερδίσετε στον Διαγωνισμό ενδέχεται σε
συλλέξουμε επιπλέον φωτογραφίες ή/και βίντεο. Ειδικότερα, έκαστος συμμετέχων
αποδεχόμενος τους όρους του παρόντος παρέχει προς τον Διοργανωτή τη ρητή, σαφή και με
πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή του, σε ενδεχόμενο ανάδειξής του ως νικητή, να
χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμο του, φωτογραφίες και βίντεο αυτού για διαφημιστικούς
λόγους, ήτοι ενδεικτικά να δημοσιεύσει αυτά σε περιοδικά, άρθρα εφημερίδων ή
διαφημιστικά φυλλάδια, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ. δημοσίευση των αποτελεσμάτων
του Διαγωνισμού μέσω Facebook), καθώς και στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή, χωρίς καμία
περαιτέρω απαίτηση ή αξίωση του για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για
τους λόγους αυτούς. Τα δεδομένα αυτά διατηρούμε μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης
προωθητικής ενέργειας και μέχρι την ολοκλήρωση των σκοπών του Διαγωνισμού.
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Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας και Διοργανωτής είναι η εταιρεία NRG
TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. – Λεωφόρος Κηφισίας 168 και Σοφοκλέους, Τ.Κ. 151 26
Αμαρούσιο Αττικής, τηλ. 2109606091, ηλ/κή διεύθυνση cs@nrgprovider.com.
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για
άλλους μη σχετικούς σκοπούς. Θα διαβιβασθούν μόνο σε συνδεδεμένα με εμάς πρόσωπα τα
οποία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή παρέχουν ως εκτελούντες την
επεξεργασία εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την
εξυπηρέτηση του αναφερόμενου σκοπού, και με τις ίδιες εξασφαλίσεις ότι δεν θα
επεξεργαστούν τα δεδομένα σας παρά μόνο κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας, και
σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς
και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ (π.χ.
για να ζητήσετε αντίγραφο, συμπλήρωση, επικαιροποίηση των δεδομένων σας ή ακριβή
κατάλογο με όσους έχουν κοινοποιηθεί αυτά νομίμως, ή ακόμη και για να ζητήσετε την
διαγραφή αυτών ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, η οποία θα έχει ενέργεια για το
μέλλον) μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ») στην
ακόλουθη διεύθυνση dataprotection@nrgprovider.com ή ακόμη να κάνετε καταγγελία στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr. Μπορείτε
επίσης να επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://nrgprovider.com/useful-resources (επιλογή «Χρήσιμα Έντυπα»).
Β.

Εφόσον ορισμένος εκ των συμμετεχόντων θελήσει να δώσει τη συγκατάθεσή του, ο

Διοργανωτής μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα αυτού για επιπρόσθετους
σκοπούς που συνδέονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, αν και δεν είναι αυστηρά
απαραίτητο για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, όπως την πληροφόρηση, προώθηση
και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ερευνών για την εκτίμηση της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών με διάφορα μέσα ακόμη και αυτοματοποιημένα
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, MMS, φαξ, τηλεφώνου). Έκαστος συμμετέχων
μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας, με τους τρόπους που αναφέρονται στην αμέσως
προηγούμενη παράγραφο.
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8. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και
συναλλακτικών ηθών. Ο Διοργανωτής έχει το μονομερές και απεριόριστο δικαίωμα να
αποκλείσει από το Διαγωνισμό συμμετέχοντα, ο οποίος επιδεικνύει παράνομη ή καταχρηστική
ή αντισυμβατική συμπεριφορά.
9. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων- Ευθύνη
Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό ή
να τροποποιήσει τους Όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού,
τροποποίηση των δώρων, αλλαγή των μηχανισμών επιλογής νικητών), οποτεδήποτε αυτός
κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, απαλλασσόμενος από οποιαδήποτε ευθύνη.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησής των Όρων, οι συμμετέχοντες θα
ενημερώνονται άμεσα με συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικώς και διαζευκτικώς, με
δημοσίευση στον τύπο, ανάρτηση του τροποποιημένου κειμένου στην ιστοσελίδα της
Εταιρίας, ή με αποστολή email στους συμμετέχοντες, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/
τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
Δεν δύναται να ζητηθεί η ανταλλαγή των δώρων με τη χρηματική τους αξία, ούτε δύναται
να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.
Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των
καθορισμένων ως άνω δώρων προς τους νικητές και μόνο εφόσον οι συγκεκριμένοι πληρούν
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους Όρους. Κάθε έξοδο το οποίο τυχόν γεννηθεί
εξαιτίας ή επ’ ευκαιρία συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή/και παραλαβής του σχετικού δώρου
βαραίνει αποκλειστικά και μόνο το νικητή και σε καμία περίπτωση το Διοργανωτή.
Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη
βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους
ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, αδυναμία
απονομής του δώρου, εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν
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την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή λόγω περιστατικών ανωτέρας βίας, ή για κάθε άλλο
λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου του.
10. Δημοσιότητα
Οι Όροι έχουν αναρτηθεί στο microsite www.proxenio.gr.
11. Δωσιδικία
Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό και τους όρους συμμετοχής σε αυτόν,
επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.
12. Αποδοχή των όρων
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των Όρων, παραιτούμενου του συμμετέχοντος από την προσβολή της
εγκυρότητας των Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως
με αφορμή ή εξαιτίας αυτού.

8

